
 

 
 

 

Kallelse 
Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Övriga deltagare 

2019-01-18 kl. 08:30-17:00 

Ovalen 

Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande 
Nina Lindström (V), vice ordförande 
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Marianne Lindberg (S) 
Urban Vikström (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Eva Söderström (KD) 
Siv Forslund (SJV) 
Hilda Larsson (S), adjungerad ersättare 
Petter Fredriksson (MP), adjungerad ersättare 

Fredrik Sjömark, socialchef 
Eva-Lena Lundberg, sekreterare 
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Kallelse 

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 19SN20 

Förslag på justerare: Maria Truedsson 
Förslag på tid och plats för justering: torsdag 24 januari 2019, kl 16:00, socialtjänsten 
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Kallelse 

2. Inlottade ärenden 
Diarienr 19SN21 
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3. Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 
Diarienr 19SN7 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Allmänna ärenden behandlas på socialnämndens arbetsutskott en förmiddag per månad. På 
eftermiddagen behandlas sekretessärenden (AU1). En gång per månad har arbetsutskottet en 
temaförmiddag. På eftermiddagen behandlas säkerhetsärenden (AU2). Arbetsutskottet består av 
tre ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har fem ersättare. Förslag 
på ordinarie ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott är: 

Beslutsunderlag 
 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
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Kallelse 

4. Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
tillgänglighetsrådet, KTR 
Diarienr 19SN4 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse 
två ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter respektive 
ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 
 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 
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5. Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
pensionärsrådet, KPR 
Diarienr 19SN5 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 
ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter respektive 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 
 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala pensionärsrådet, KPR 
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Kallelse 

6. Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
förebyggarrådet, KFR 
Diarienr 19SN6 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Förebyggarrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 
ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter respektive 
ersättare i Kommunala förebyggarrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 
 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala förebyggarrådet, KFR 
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7. Val till landsbygdspolitiska rådet 
Diarienr 19SN9 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Till Landsbygdspolitiska rådet utses en ledamot och en ersättare från socialnämnden/barn- och 
utbildningsnämnden, som delar på representation i rådet. 

Beslutsunderlag 
 Val till landsbygdspolitiska rådet 
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8. Val till Folkhälsorådet 
Diarienr 19SN14 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden utser en ledamot och en ersättare till Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
 Val till Folkhälsorådet 
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9. Val till Framtidens stöd och omsorg 
Diarienr 19SN13 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Till Framtidens stöd och omsorg utses två ledamöter från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Val till Framtidens stöd och omsorg 
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10. Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 
Diarienr 19SN8 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna val av kontaktpolitikernas områdesindelningen. 

Ärendebeskrivning
Ledamöterna i Socialnämnden har ett kontaktpolitikeruppdrag vars uppgift är att vara en länk 
mellan nämnden och brukarna och deras närstående samt med för verksamhetsområdet aktuella 
intresse- och brukarorganisationer. Den 25 oktober 2017 beslutade Socialnämnden att 
omorganisera kontaktpolitikerorganisation genom att dela upp ledamöterna i två grupper med 
en sammankallande i varje grupp. Förslag på områdesindelning är följande: 

Norra området: 
Marianne Lindberg, Urban Vikström, Maria Fäldt, Emeli Lundström, Ellinor Sandlund, Britta 
Lysholm, Eva Söderström, Mojgan Azari, Benny Söderberg, Petter Fredriksson, Tommy 
Bjernhagen. 

Södra området: 
Maria Truedsson, Cristian Bergvall, Anton Nilsson, Siv Forslund, Hilda Larsson, Rune 
Berglund, Kristin Jonsson, Peter Affman. 

Beslutsunderlag 
 Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 
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11. Fastställande av riktlinjer för kontaktpolitiker i socialnämnden 
Diarienr 19SN10 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för kontaktpolitiker. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställer varje år de riktlinjer som gäller som arbetsordning för 
kontaktpolitikeruppdraget. Riktlinjerna revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 
 Fastställande av riktlinjer för kontaktpolitiker i socialnämnden 
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12. Information om socialnämndens reglemente och 
delegationsordning 
Diarienr 19SN11 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetssamordnare lämnar kortfattad information om socialnämndens reglemente och 
socialnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
 Information om socialnämndens reglemente och delegationsordning 
 §275  Reglemente för styrelsen och nämnder 
 Reglemente för styrelsen och nämnder 
 Socialnämndens delegationsordning 
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13. Information om bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 
Diarienr 19SN23 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen samt för 
personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutar. Bestämmelserna reglerar till exempel arvoden för sammanträden, 
ersättning för resekostnader och ersättningsberättigade sammanträden. Bestämmelserna 
fastställdes av kommunfullmäktige 17 december 2018. 

Beslutsunderlag 
 Information om bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 §277  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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14. Nyvalskonferens 2019 
Diarienr 19SN12 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
En nyvalskonferens ska genomföras med syfte att utbilda nämnden i socialtjänstfrågor. Det blir 
två dagar i antingen februari eller mars. En arbetsgrupp har bildats för att planera konferensen. 

Beslutsunderlag 
 Nyvalskonferens 2019 

(15 av 30)



 

 
 

Kallelse 

15. Delegering av arbetsmiljöuppgifter med återföljande 
arbetsmiljöansvar 
Diarienr 19SN25 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter med återföljande arbetsmiljöansvar 
till förvaltningschef. Beslutet börjar gälla 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för att: 
- säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner 
- efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna 
- säkerställa att förvaltningschefen får arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
- säkerställa att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna driva 
arbetsmiljöarbetet 
- ge förvaltningschefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen att 
arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser 
och kunskaper följer med 
- säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga budgetförslaget 

Beslutsunderlag 
 Delegering av arbetsmiljöuppgifter med återföljande arbetsmiljöansvar 
 Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 
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16. Årsredovisning och årsbokslut 2018 
Diarienr 19SN2 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner årsredovisning
Ärendet ska justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 
om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska omfatta 
all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även kommunkoncernen. 
Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även en del i 
internkontrollen. 

Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 
redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 
(väsentlighetsprincipen gäller). 

Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 
att tidplanen följs i alla led. 

Handlingarna delas ut vid sittande bord på grund av att bokslutet inte är klart när handlingarna 
skickas ut. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning och årsbokslut 2018 
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17. Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2018 
Diarienr 18SN43 

Förslag till beslut 
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 4:e kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
Ett tjugotal stycken fler besök på mottagningen jämfört med tredje-kvartalet. 7 personer färre 
och 103 vårddygn fler på behandlingshem fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2018. 
Två personer har under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Verksamheten har fungerat bra, vi håller vår goda tillgänglighet för Piteborna, att man när man 
söker hjälp i vår öppenvård inte ska behöva vänta mer än tre dagar för att få en tid hos en 
behandlare. Diskussion i arbetsgruppen hur vi skulle kunna erbjuda mer behandling i grupp än 
vad vi gör idag för att på det sättet bredda och utöka utbudet i vår öppenvård. 

Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under året gjort 80 
körkortyttranden och 18 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år). 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 3 759 190 kr, 413 837 
kr mindre än tredje kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2018 
 Kvartalsrapport oktober-december 2018 
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18. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård kvartal 4 2018 Äldreomsorg 
Diarienr 18SN45 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för kvartal 4 visar att det skett en viss ökning av antalet biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 
av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter minskar jämfört med föregående 
kvartal. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har ökat medan det 
skett en minskning i hemsjukvården. 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 
Kvartal 1 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 
Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 25,33 timmar/dag 66 omsorgstagare/månad 

Under år 2018 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökat medan andelen 
omsorgstagare minskat jämfört med år 2017. En analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
visar att grundbesluten ligger på i genomsnitt 696 timmar per dag, en timme mer jämfört med 
föregående år. Det är främst tid för dubbelbemanning som ökar, dvs. tid då hemtjänstpersonal 
behöver vara två för att t.ex. hjälpa omsorgstagaren vid förflyttning. Dubbelbemanning 
förekommer även i vissa ärenden till följd av arbetsmiljöskäl. 

Hälso- och sjukvårdstimmar ligger på i genomsnitt 25 timmar per dag, en timme mer än 
föregående år samtidigt har andelen hemsjukvårdspatienter blivit något färre. Sammantaget 
tyder resultatet av biståndsbedömda hemtjänsttimmar och hälso- och sjukvårdstimmar på ett 
ökat behov av mer omfattande insatser för personer som bor kvar i det egna hemmet. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. För ett antal medborgare som har 
beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats att tillgå när behov uppstått. De 
har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet genom hemtjänstens och hemsjukvårdens 
insatser under tiden de väntar på att flytta till särskild boendeform. Tillvaron för den enskilde 
kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den enskildes efterfrågan och 
behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av avlösning på 
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avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i hemmet genererar 
ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 
sjukvårdstimmar. 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser 
vid återgång till bostaden. 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 
särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 
fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 

Under kvartal 4 har fler kunnat beredas plats i särskild boendeform och väntetiden från beslut 
till verkställighet har därmed minskat. Under december och januari månad har det skett en 
ökning av antalet ansökningar om plats på särskilt boende vilket resulterat i fler beslut. 

Den 9 januari 2019 fanns det 30 ej verkställda beslut om plats på särskilt boende och ytterligare 
5 ärende är under utredningen men kommer få gynnande beslut. Tretton har erbjudits plats på 
särskilt boende varav tre har tackat ja och från övriga inväntas svar. I dagsläget vistas 22 i 
hemmet, 10 på Villa utkiken i tillfällig boendeform och 3 på Trädgårdens äldrecentra efter 
genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av 35 ärenden väntar 22 på 
lägenhet i vård- och omsorgsboende och 13 på lägenhet i demensboende. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 
Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård kvartal 4 2018

Äldreomsorg 
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19. Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2018 
Diarienr 18SN46 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-12-31 är 10 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2018-12-14. 

Personalsituationen 
2018-12-31 arbetar 22 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

Pga att några socialsekreterare provar andra tjänster inom Stöd till barn och familjer finns ett 
behov av tillfällig förstärkning för att förebygga att kö uppstår och att vi därmed ska få behov 
av konsultköp. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 
tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2018 är 
ca 2,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2018 
 Ärendekön 2018-12-31 

(21 av 30)



  

 

 

 

Kallelse 

20. Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 4 
Diarienr 18SN47 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
2018-12-30 är 28 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 28 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det beror 
dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att rekrytera 
familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem trots att det 
egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan erbjuda på 
hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de 
aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i behov av 
slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämnden har 
beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer att 
förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. Boendet kommer att 
startas upp under 2019. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt många 
placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar resurser från 
både handläggare och chefer. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 
intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i de 
fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 
inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2018 beräknas bli ca 11,5 mkr. 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 
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Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 
115 000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 
Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 
behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 2019. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 4 
 Antal och typ av placeringar 182131 
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21. Presentation av avdelningarna 
Diarienr 19SN16 

Helena Magnusson, avdelningschef Äldreomsorgen, och Tomas Backeström, t f avdelningschef 
Stöd och omsorg, presenterar socialtjänstens avdelningar. 
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22. Delgivningar januari 2019 
Diarienr 18SN485 

 §281 Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2019-2022 
 §280 Val av revisorer 2019-2022 
 §297 Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022 
 Ledamöter och ersättare socialnämnden 
 §279 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 
 §318 Taxa inom Socialtjänsten 
 Taxa inom socialtjänsten 
 Redovisning av ärendeflödet_2018 2019-01-07 

(25 av 30)



 

Kallelse 

23. Delegationsbeslut 
Diarienr 19SN19 

(26 av 30)



       
  

 

  
     

     
   
  
  
  

         

Kallelse 

24. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt december 
Diarienr 18SN176 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-03 Upphörande av omedelbart omhändertagande LVU 
2018-11-06 Omedelbart omhändertagande LVU 
2018-12-05 Placering LVU 
2018-12-05 Placering LVU 
2018-12-07 Omplacering LVU 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

december 

(27 av 30)



    
 

  
         

  
        
     
            
             
          

        
                

              
  

   
  

Kallelse 

25. Återrapportering av ärendebevakningslistan december 2019 
Diarienr 19SN24 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 
- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 
- Habiliteringsersättningens nivå 

Beslutsunderlag 
 Återkoppling ärendebevakningslistan januari 2019 
 Ärendebevakningslistan januari 2019 

(28 av 30)



 
 

Kallelse 

26. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 19SN17 

(29 av 30)



   
 

Kallelse 

27. Av ledamöterna väckta frågor 
Diarienr 19SN18 

(30 av 30)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

 

Ärende 2 

Inlottade ärenden 



   

      
 

Ärende 3 

Val av ledamöter och ersättare till 
socialnämndens arbetsutskott 



 

       

  

           
           

        
            

         

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN7 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Allmänna ärenden behandlas på socialnämndens arbetsutskott en förmiddag per månad. På 
eftermiddagen behandlas sekretessärenden (AU1). En gång per månad har arbetsutskottet en 
temaförmiddag. På eftermiddagen behandlas säkerhetsärenden (AU2). Arbetsutskottet består 
av tre ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har fem ersättare. 
Förslag på ordinarie ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott är: 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

      
  

Ärende 4 

Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunala tillgänglighetsrådet, 

KTR 



 

       
 

  
      

        
           

       

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN4 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
tillgänglighetsrådet, KTR 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse 
två ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter 
respektive ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

      
  

Ärende 5 

Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 



 

       
 

  

         
           

      

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN5 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
pensionärsrådet, KPR 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 
ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter respektive 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

      
  

Ärende 6 

Val av ledamöter och ersättare till 
Kommunala förebyggarrådet, KFR 



 

       
 

  

         
           

      

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN6 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
förebyggarrådet, KFR 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning 
Förebyggarrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Socialnämnden ska utse två 
ledamöter och två ersättare. Socialnämnden utser följande personer till ledamöter respektive 
ersättare i Kommunala förebyggarrådet under perioden 2019-2022: 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

   

Ärende 7 

Val till landsbygdspolitiska rådet 



 

   

  

           
         

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN9 

Val till landsbygdspolitiska rådet 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Till Landsbygdspolitiska rådet utses en ledamot och en ersättare från socialnämnden/barn-
och utbildningsnämnden, som delar på representation i rådet. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 8 

Val till Folkhälsorådet 



 

  

  

         

  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN14 

Val till Folkhälsorådet 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden utser en ledamot och en ersättare till Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

     

Ärende 9 

Val till Framtidens stöd och 
omsorg 



 

     

  

          

  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN13 

Val till Framtidens stöd och omsorg 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
Till Framtidens stöd och omsorg utses två ledamöter från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

   

Ärende 10 

Val av kontaktpolitikernas 
områdesindelning 



 

   

  
       

             
           
           

           
         

 
           
          

 

 
           

    

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-09 
Dnr 19SN8 

Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna val av kontaktpolitikernas områdesindelningen. 

Ärendebeskrivning
Ledamöterna i Socialnämnden har ett kontaktpolitikeruppdrag vars uppgift är att vara en länk 
mellan nämnden och brukarna och deras närstående samt med för verksamhetsområdet 
aktuella intresse- och brukarorganisationer. Den 25 oktober 2017 beslutade Socialnämnden att 
omorganisera kontaktpolitikerorganisation genom att dela upp ledamöterna i två grupper med 
en sammankallande i varje grupp. Förslag på områdesindelning är följande: 

Norra området: 
Marianne Lindberg, Urban Vikström, Maria Fäldt, Emeli Lundström, Ellinor Sandlund, Britta 
Lysholm, Eva Söderström, Mojgan Azari, Benny Söderberg, Petter Fredriksson, Tommy 
Bjernhagen. 

Södra området: 
Maria Truedsson, Cristian Bergvall, Anton Nilsson, Siv Forslund, Hilda Larsson, Rune 
Berglund, Kristin Jonsson, Peter Affman. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

    
  

Ärende 11 

Fastställande av riktlinjer för 
kontaktpolitiker i socialnämnden 



 

      

  
       

           
     

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 19SN10 

Fastställande av riktlinjer för kontaktpolitiker i 
socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för kontaktpolitiker. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fastställer varje år de riktlinjer som gäller som arbetsordning för 
kontaktpolitikeruppdraget. Riktlinjerna revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

   
  

Ärende 12 

Information om socialnämndens 
reglemente och 

delegationsordning 



 

     

  
     

        
  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN11 

Information om socialnämndens reglemente och 
delegationsordningar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetssamordnare lämnar kortfattad information om socialnämndens reglemente och 
socialnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

 
    

 

      

        
         

   
 

            
               

 
 

        
              

        

            
                

        

         
           

     

              
            

             
          

        

             
           

   

   
           

           

   

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 275 
Reglemente för styrelsen och nämnder 
Diarienr 18KS468 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelsen och nämnder. 

Reglementet omfattar regemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
fastighets- och servicenämnden, kultur och fritidsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt valnämnden. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Anton Nilsson (C) och Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Ärendebeskrivning
I reglementet anger kommunfullmäktige nämndernas verksamhetsområde och befogenheter. 
De nuvarande reglementena för nämnderna är endast giltiga fram till 2018-12-31 för att det 
nyvalda fullmäktige ska få möjlighet att forma kommunens organisation. 

Sedan reglementena senast reviderats har riksdagen bland annat antagit en ny kommunallag 
som medfört en hel del ändringar. Det har även tillkommit ett antal nya lagar som reglerar 
kommunens ansvar och befogenheter vilka behöver regleras i reglementena. 

Med utgångspunkt i Sveriges kommuners och landstings rekommendationer har 
kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar arbetat fram ett förslag till 
gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna. 

Anledningen till att förslaget är ett gemensamt reglemente är att tydliggöra att kommunen är 
en organisation med sammanhållna regler även om uppgifterna varierar mellan olika nämnder
och verksamheter. Även sedan tidigare har merparten av innehållet vart likartat med endast 
små språkliga variationer. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då 
eventuella ändringar inte behöver göras i 8 individuella reglementen. 

I beslutsunderlaget är nya tillägg och större omformuleringar markerade med rött och flyttade 
stycken är markerade med orange. Denna markering kommer tas bort i slutdokumentet. 

De större ändringarna är: 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 
- Nytt kapitel om Allmänna bestämmelser med grunderna för samverkan mellan 
kommunfullmäktige och nämnderna. Hit hör även fasta utskott och storlek på nämnderna 

Kapitel 2 Gemensamma bestämmelser 

(1 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

      
        
       
            
          
      
         
       
       

   
       
             

         
              

       
              

   
          
           

 

     
             
            

         
        

              
          

      

               
          
              
          

         
 

           
   

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

- Ny § (1) om grundläggande uppdrag. 
- Omformulerad § (2) om rätt att organisera verksamheten. 
- Utvecklad § (5) om personuppgifter utifrån GDPR 
- Ny § (13) om möjlighet till sammanträden på distans utifrån ny kommunallag 
- Utvecklad § (14) om vilka som har närvarorätt på sammanträden 
- Ny § (16) om ordförandes uppgifter 
- Ny § (17) om presidiets roll utifrån nya kommunallagen 
- Utvecklad § (26) om kungörelser och tillkännagivanden 
- Tydliggjort § (25) förfarande vid omedelbar justering 

Kapitel 3 Kommunstyrelsens uppgifter 
- I stort sett ny portalparagraf (1 §) 
- (§ 2) tydliggjort kommunstyrelsens beslutsrätt om två nämnder är oeniga, enligt nya 
kommunallagen 
- (3 §) Lagt till sammanhållningsansvar för ärendeprocess och internkontroll 
- Lagt till förvaltning av egendom där ingen annan har uppdrag samt upprättande av 
dokument i årshjulet utifrån kommunallag i § 4. 
- lagt till uppsikt över företag, stiftelser och kommunförbund som kommunen äger eller är 
medlemmar i (6-7 §) 
- Helt nytt stycke om styrelsens roll för uppföljning (8 §) 
- Lagt till uppgift om att tillhanda hålla kommunalförfattningssamling enligt kommunallag 
(15 §) 

Kapitel 4 – 10 övriga nämnder 
- utökat uppdrag för samhällsbyggnadsnämnden för klimat och miljöplanering i kap 4 § 8 
- nya uppdrag för ärenden om elektroniska cigaretter och sprängämnesprekursorer utifrån ny 
lagstiftning till Miljö- och tillsynsnämnden i kap 7 § 2 
- tydliggjort valnämndens verksamhetsområde i kap 10 § 1. 

Utöver detta finns även otaliga språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johannes Johansson (C): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring i kap 6, 1 § stycke 
4, till: Kultur och fritidsnämnden ansvarar enligt uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden 
för produktion och skötsel av kommunens skogsbeståndproduktion. samt kap 8 7 § stycke 1 
till: Samhällsbyggnadsnämnden leder, samordnar och planerar produktion och skötsel av 
kommunens skogsbestånd samt övriga ej bebyggda fastigheter som tillhör kommunen. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

(2 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

    

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
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2018-12-17 

Beslutsunderlag 
 Reglemente för styrelsen och nämnder 

(3 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



    

  
  
  

  

      

 

     
          

Reglemente för styrelsen och nämnder 
Kommunstyrelse 

Barn- och utbildningsnämnd 
Fastighets och Servicenämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 
Miljö- och tillsynsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Socialnämnd 
Valnämnd 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Reglemente för styrelsen och 
nämnder Reglemente 2018-12-17 § 275 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 18KS468 2022-12-31 
Dokumentinformation Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder 
Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, alla nämnder och anställda i Piteå kommun 



 

  

  
  

  
  

  

 

  

    
    

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Sid 1 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning .............................................................................................................1 

1 Allmänna bestämmelser.....................................................................................................2 

2 Gemensamma bestämmelser .............................................................................................4 
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Sid 2 

1 Allmänna bestämmelser 
Detta reglemente reglerar kommunens nämnder. Kapitel 1 tar upp allmänna förutsättningar och 
sammansättning av nämnderna. Kapitel 2 behandlar gemensamma bestämmelser för samtliga 
egna nämnder i kommunen. Kapitel 3-10 tar upp de specifika nämndernas uppgifter och 
verksamhetsområden. 

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen i enlighet med 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i 
KL eller andra författningar. 

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om 

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 
3. ramar för kommunens upplåning, 
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 
6. mottagande av donationer, 
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund 

och gemensam nämnd, 
8. expropriation, 
9. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 
10. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 
11. konkurrensprogram och företagspolicy m.m. 

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning. 

Allmänt 

1 § Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 
Vissa uppgifter handhas av kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller myndighets beslut. 

Val 

2 § Nämnden väljs av kommunfullmäktige och består av det antal ledamöter och ersättare, som 
kommunfullmäktige fastställt i särskild ordning. 

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter 
det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 



 

   

           

  

  

  

   

   

 

         
        

    

      

  

   

  

 

            
      

Sid 3 

Nämnder och antal ledamöter 

3 § Kommunen har följande egna nämnder som regleras i detta reglemente: 

Nämnd Antal ledamöter Antal Ersättare 

Kommunstyrelse 15 15 

Barn- och utbildningsnämnd 13 8 

Fastighets och Servicenämnd 9 6 

Kultur- och fritidsnämnd 13 8 

Miljö- och tillsynsnämnd 11 7 

Samhällsbyggnadsnämnd 13 8 

Socialnämnd 13 8 

Valnämnd 17 17 

Detta reglemente omfattar inte gemensamma nämnder, samordningsinstanser, brukarråd eller 
verksamhetsreglementen. Dessa regleras i separata reglementen. 

Fasta utskott och antal ledamöter 

4 § Följande utskott ska alltid inrättas. 

Nämnd Utskott Antal 
ledamöter 

Antal 
Ersättare 

Kommunstyrelse Arbets- och personalutskott 7 7 

Barn- och utbildningsnämnd Arbetsutskott 5 5 

Samhällsbyggnadsnämnd Arbetsutskott 5 5 

Socialnämnd Arbetsutskott 5 5 

Kommunalråd 

5 § I Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda regleras att kommunstyrelsens ordförande 
och första vice ordförande är tillika kommunalråd. 
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2 Gemensamma bestämmelser 
Följande gemensamma bestämmelser gäller för både styrelsen och nämnder. Beteckningen 
nämnd används för åtaganden som gäller både nämnd och styrelse. När beteckningen styrelsen 
används är det exklusiva bestämmelser för styrelsen. 

Ansvar och organisation 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som 
anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

2 § Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda ramar, mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. I det fall organisationen utför uppgifter åt annan nämnd skall samråd ske 
med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen. 

Personalansvar 

3 § Nämnden ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av från de uppgifter som åligger styrelsen som 
anställningsmyndighet. 

Kommunchefens roll 

4 § Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning. 
Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen, förutom i nämndspecifika 
verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt utsedd 
nämnd. 

Behandling av personuppgifter 

5 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är även personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

6 § Nämnden ska inom ramen för sina verksamhetsområden kontinuerligt följa upp att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, uppdrag och styrande dokument som 
kommunfullmäktige har bestämt eller som styrelsen fastslagit på kommunfullmäktiges 
delegation, samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. 
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Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll, nämnden 
ska årligen upprätta en plan för kontrollen. 

Nämnden ska två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten och den 
ekonomiska ställningen utvecklas. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 
uppdrag som delegerats till den fullgjorts. Rapporten ska framläggas vid fullmäktiges 
sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. Därutöver ska nämnden för 
kommunfullmäktige föredra verksamhetens utveckling efter kallelse. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Information och samråd 

7 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut 

8 § Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats gällande 
medborgarförslag. 

Nämnden ska även redovisa till fullmäktige de ärenden som inte avgjorts inom ett år. 
Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden får inte delegeras. Nämnden får med stöd av kommunallagen besluta att den eller de 
som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och 
delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

Övrigt ansvar 

9 § Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

Nämnden har hand om reformeringen av nämndens regelbestånd. 

Nämnden ska i sina verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och 
främja de mänskliga rättigheterna. 

Nämnden har rätt att anta avgifter inom nämndens verksamhetsområde utifrån de ramar som 
fullmäktige fastställt i särskilt beslut. 



 

  

          
 

               
              
               

 

             
              
            

                
             

  

 

          

              
               
            

          
 

          
          

            

              
    

 

            
             

  

   

             
               

                 
              

Sid 6 

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 

10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Kallelse 

11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

Offentliga sammanträden 

12 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 

Sammanträde på distans 

13 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Närvarorätt 

14 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen 
eller gruppledare denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. 

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Sammansättning 

15 § Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. ( Kap 1 §3) 

Ordföranden 

16 § Det åligger ordföranden 

 att leda nämndens arbete och sammanträden, 

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

 kalla ersättare, 

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda, 

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 

 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 

 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Presidium 

17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden 

18 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 

Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Förhinder 

19 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till Nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står 
i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 

20 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter ett 
rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 
mellan partierna. 

Yrkanden 

22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut 

23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation. 

Reservation 

24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter 
sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen. 

Justering av protokoll 

25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

27 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som styrelsen/ nämnden beslutar. 
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Undertecknade av handlingar 

28 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 
fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 

29 § Nämnden har rätt att inrätta utskott, om nämnden bedömer att behov därav föreligger. 

Ledamöter och ersättare i ett eventuellt utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter för 
samma tid som de invalts i nämnden. 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollets innehåll och justering samt 
reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande 
tillämpning. I fråga om justering av protokoll samt reservation äger dessutom vad som sägs i 17 
§ och 18 § tillämpning för arbetsutskottet. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende 
inför beslut i nämnden. Beträffande sådana ärenden, i vilka arbetsutskottet med stöd av 
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delegerad beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, ska tillkännagivande om verkställd 
justering ske i den ordning som gäller för nämnden. 

De ärenden som ska avgöras nämnden i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om 
beredning behövs och om nämnden inte har gett beredningsuppdraget åt särskilt tillsatt 
beredning/förtroendevald eller anställd. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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3 Kommunstyrelsens uppgifter 
Ledning och styrning 
1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de styrande dokument som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. Styrelsen 
har ett särskilt ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning 

Styrelsen ska leda, utveckla och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter genom 
kommunens övergripande styr- och ledningssystem. De ska ha uppsikt över att övriga nämnder, 
och eventuella gemensamma nämnder, efterlever de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt 
över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Styrnings- och ledningsfunktionen 
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna, gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens och slutligt beslut när två nämnder är oense. 

Styrelsen ansvarar för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig samt att den 
fortlöpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt 

Styrelsens övergripande uppgifter 

3 § I styrelsens lednings- och styrfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

 arbetet med att utforma övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten 

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

 kommunens omvärldsbevakning 

 utveckling av den kommunala demokratin, brukarinflytande och medborgardialog 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningscheferna 
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 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar 

 Ansvara för en sammanhållen och likvärdig ärendeprocess i hela kommunen 

 Personalpolitiken 

 Samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur. Projekt av 
operativ karaktär åvilar samhällsbyggnadsnämnden 

 översiktsplanearbete, varvid dock samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övriga 
översiktlig planering, detaljplanering av användningen av mark och vatten samt övrig 
fysisk planering. 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls, att erforderlig planläggning enligt byggnadslagstiftningen äger rum samt 
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 näringslivs- och tillväxtfrågor i syfte att allmänt främja näringsliv och tillväxt i 
kommunen 

 utvecklingen mot en attraktiv och uthållig kommun 

 informationsverksamheten 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 förvalta och utveckla informationssystem (IT), 

 digitalisering av kommunens service och tjänster 

 förvalta och utveckla konsumentpolitiken 

 kommunens övergripande säkerhetsarbete 

 internationella frågor av övergripande art 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten och tillvara ta kommunens intressen i de 
kommunala bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
Detta gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

Styrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av nämnder och 
styrelser och då verka för att lagstiftningens och kommunens mål kan uppfyllas. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

Ekonomisk förvaltning 

4 § Styrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade riktlinjer för denna. 
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Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att: 

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där underhåll och 
förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd, 

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

 upprätta årsredovisning och delårsrapport samt se till att bokföring och redovisning sker 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, 

 i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

 se till att värdehandlingar som styrelsen omhänderhar för kommunens räkning förvaras 
på betryggande sätt 

 svara för kommunens centrala inköps- och upphandlingsverksamhet 

 uppta lån som beslutats av fullmäktige och på kommunens vägnar utfärda härför 
behövliga förbindelser 

 utfärda förbindelser som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen 
borgen eller annan ansvarighet. 

Personalpolitiken 

5 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och har därvid att 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 besluta om stridsåtgärd 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 6 kap, 3 § 
(Kommunal delegation) 
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 Styrelsen utgör anställnings- och pensionsmyndighet i Piteå kommun. 

 svara för kommunens mål och policy rörande personalpolitiken, arbetsmiljöarbetet och 
jämställdhetsarbetet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör 
företagshälsovård, friskvård, rehabilitering och anpassningsärenden samt 
förslagsverksamheten. 

Till frågor som faller inom verksamhetsområdet hör även att verka och svara för utveckling och 
samordning av personalfrågor, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till 
att statistik upprättas. 

Respektive nämnd ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde utöver vad som anges ovan. 

Företag och stiftelser 

6 § Styrelsen ska 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

 ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna / 
stiftelseledningarna, 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 
§§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 

 årligen, besluta i samband med årsredovisning pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full mäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 

 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

Kommunalförbund 

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
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Uppföljningsfunktionen 
8 § Styrelsen ska 

 övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för verksamheten 
samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

 en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv. 

Särskilda uppgifter 
9 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om 
totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

10 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlag och 
arkivreglemente. 

11 § Styrelsen svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt 
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för 
räddningstjänsten. 

12 § Styrelsen svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt Lag om brandfarliga 
och explosiva varor (2010:1011). 

13 § Styrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen. 

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

16 § Styrelsen fullgör kommunens uppgifter i form av råd och anvisningar till skuldsatta 
personer enligt skuldsaneringslagen. 



 

 

      

        
       

        

    

     

         
   

           

  
         

              
           

             
         

     

               
               
            

         

               
           

    

            
           

            
  

            
  

   

   

Sid 17 

Övrigt ansvar 

17 § Styrelsen har vidare hand om 

 kommunens centrala informationsverksamhet och svara för redigeringen av kommun-
fullmäktiges handlingar och av styrande dokument för kommunen 

 reformering av styrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, 

 ärenden angående kommunens heraldiska vapen, 

 det strategiska kompetensförsörjningsansvaret, (Analys och samordning) 

 styrelsen, via ekonomiavdelningen, utgör särskild verksamhet för framställning av 
statistik för Piteå kommun. 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

Delegering från kommunfullmäktige 
18 § Styrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit 

 på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer 

 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, 
om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan, på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. styrelsen får också besluta i sistnämnda 
slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 
sammanträde med fullmäktige 

 markanvisning för etablering på kommunens mark i strid med Översiktsplanen eller där 
detaljplanen behöver ändras. 

 Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv 

 Piteå kommuns övergripande planbudget. 
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4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter 
Barn – och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola inklusive särskolan och kommunal musikskola. 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och 
fritidshemsverksamhet. 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden; 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
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5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter 
Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden 
1 § Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för underhåll och förvaltning av Piteå kommun 
ägda bebyggda fastigheter där inte underhåll och förvaltning uppdragits åt annan nämnd. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör 
kommunen. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens samlade kostverksamhet förutom 
kylda maträtter till äldreomsorgen vid Öjebyns produktionskök. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens samlade städverksamhet. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens samlade vaktmästeriverksamhet 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kontorsservice och tillhandahållande av 
kontorsmaterial. 

Fastighets- och servicenämnden fullgör även de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt 
beslutar om. 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Fastighets- och servicenämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 köp och försäljning av byggnad eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde, där 
köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 30 prisbasbelopp. 

 rivning av byggnad, eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde. 

 själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
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6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter 
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde 
1 § Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidslivet 
i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska genom ett nära samarbete med föreningar och 
organisationer stödja och stimulera det arbete som de bedriver. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ansvar för frågor som rör frivillig bildningsverksamhet samt 
alla former av kulturella yttringar, idrott och fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för skötsel och underhåll av kommunens parker och 
grönområden. 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar enligt uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden för drift och 
skötsel av kommunens skogsbestånd. 

Kultur och fritidsnämnden har ansvaret att leda och samordna utvecklingen av skärgården 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för 

 att bedriva biblioteksverksamhet i kommunen 

 samverkan med utbildningsförvaltningen genomföra simundervisning 

 att söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet 

 att förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler 
och lokaler för fritids- och kulturverksamhet 

 att ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader 

 att anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva 
utställningsverksamhet 

 att genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott, kultur samt 
inom ungdomsverksamhet 

 att säkerställa administrativ service till föreningslivet 

 att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens bildningsverksamhet 

 att ge stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet 

 att organisera och ansvara för fritids- och kulturaktiviteter 

 att ansvara för registrering, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen. 

 fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten. 
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Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Kultur och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde 
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7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter 

Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden 
1 § Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som 
handhar livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddsfrågor 
enligt miljöbalken. 

Miljö- och tillsynsnämnden fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning mot samhälls-
byggnadsnämndens verksamheter. 

Miljö- och tillsynsnämnden fullgör även de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar 
om. 

Miljö och tillsynsnämndens förvaltningsorgan 

Medarbetare inom nämndens verksamhetsansvar är anställda hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
Miljö och tillsynsnämnden ansvarar likväl för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 alla ärenden som enligt alkohollagen skall handhas av kommunen 

 alla ärenden som enligt tobakslagen (1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) skall handhas av kommunen 

 alla ärenden som enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) skall handhas av kommunen 

 alla ärenden som enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) skall handhas av 
kommunen. 

 själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
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8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden 

Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med 
sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
vuxna. Nämndens uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning inklusive särskild utbildning 
för vuxna (särvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och frågor på eftergymnasial 
utbildningsnivå. 

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får 
samhällsbyggnadsnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen (1991:1109) om 
uppdragsutbildning i vissa fall samt förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom det 
offentliga skolväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden får bedriva utbildningsverksamhet enligt 
första och andra stycket också i annan kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden får efter beställning från annan kommunal förvaltning genomföra 
personalutbildning. 

Arbetsmarknadsfrågor 

2 § Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret enligt 29 kap 9 § 
Skollagen. 

Flyktingmottagning och invandring 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens verksamhet som rör flyktingar som 
kommit till kommunen, där inte någon annan nämnd har ett uppdrag utifrån gällande 
lagstiftning. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för samhällsinformation till invandrare. 

Trafikuppgifter 

4 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för trafikpolitiken och skall verka 
för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för den kommunala parkeringsövervakningen (lag 
1987:24 om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt förordning 1987:26 om 
parkeringsvakter i kommuner). 

Samhällsbyggnadsnämnden handhar ärenden angående gatukostnader mm enligt plan- och 
bygglagen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunens gator 
och vägar samt industrijärnvägar. Nämnden ansvarar även för bidrag till och andra ärenden 
angående enskilda vägar, samt för kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringstillstånd för handikappade. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om offentlig belysning och belyst väg. 

Samhällsbyggnad och planverksamhet 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och 
samhällsbyggnadsprojekt av operativ karaktär, motsvarande projekt av strategisk natur åvilar 
kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för landsbygdsutvecklingsfrågor, med beaktande av 
kommunstyrelsens ansvar för projekt av strategisk natur. 

Nämnden har ett övergripande ansvarar för geografisk information och geografisk data 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen 
samt kommunens administrativa ärendehandläggning inom planväsendet och de övriga 
uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom fysisk planering 
och byggande. Ansvaret omfattar inte Piteå kommuns övergripande planbudget, som 
disponeras av kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering av 
användningen av mark och vatten samt övrig fysisk planering, varvid dock 
översiktsplanearbetet åvilar kommunstyrelsen. Nämnden skall därvidlag förbereda ärenden 
inför kommunfullmäktiges ställningstagande samt verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppdragsverksamhet för vatten- och 
avloppsanläggningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare ansvaret för handläggning av ärenden om 
skyddsrumsbesked enligt civilförsvarslagen samt ärenden om gatunamn och adresser, inklusive 
fastighets- och lägenhetsregister. 

Naturvård och kulturmiljövård 

6 § Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för naturvårdsfrågor i planering, 
naturskydd och skötsel. Nämnden ansvarar för naturskyddade områden på kommunens mark 
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samt planerar, organiserar och genomför skötsel övriga reservat där kommunen har ett 
skötselansvar. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fiskefrågor. 

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kulturmiljön i kommunen och 
frågor angående kulturmiljövård i planering och byggande. 

Fastighetsförvaltning 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden leder, samordnar och planerar drift, underhåll och förvaltning 
av kommunens skogsbestånd samt övriga ej bebyggda fastigheter som tillhör kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av ej 
bebyggd fastighet som tillhör kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering på kommunens mark i
överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för köp och försäljning av ej bebyggd fastighet eller 
fastighetsdel där köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upplåtelse av tomträtt i fastighet som tillhör 
kommunen på av kommunfullmäktige fastställda villkor. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med 
dessa. 

Övrigt 

8 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvara även för följande uppgifter: 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för miljö-, klimat - och energiplanering, med särskild 
uppmärksamhet mot utveckling för ett hållbart samhälle. 

Nämnden samordnar folkhälsofrågor på folkhälsorådets uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden, via avdelningen Samhällsplanering, utgör särskild verksamhet för 
framställning av statistik för uppgifter inom avdelningens verksamhetsområde. 

Nämnden har ett särskilt ansvar att samverka inom sina verksamhetsområden för att ge 
näringslivet goda förutsättningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör inte uppgifter som innebär myndighetsutövning mot 
samhällsbyggnadsnämndens egna verksamheter. 



 

  
         

   

         

          
 

              

Sid 26 

Delegering från kommunfullmäktige 
9 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 avge yttrande enligt kameraövervakningslagen 

 avge yttrande vad gäller fördelning av vattenkraftsintrångsersättning, bygdemedel o dyl. 

 anta detaljplaner som upprättats med standardförfarande enligt bestämmelserna i plan-
och bygglagen 

 själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
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9 Socialnämndens uppgifter 
Socialnämndens verksamhetsområde 
1 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad som 
i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lag om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om 
riksfärdtjänst. 

Socialnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM). 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1 574) om bostadsanpass-
ningsbidrag mm. 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
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10 Valnämndens uppgifter 
Valnämndens verksamhetsområde 
1 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt 
annan lag skall fullgöras av valnämnd. Det innebär att nämnden bl.a. ansvarar för 
genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet samt ev. förekommande 
folkomröstningar. 

Valnämndens förvaltningsorgan 

2 § Valnämndens administration sköts av kommunledningsförvaltningen. 

Delegering från kommunfullmäktige 
3 § Valnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde 

Antagen av KF 2018-12-17 § 275 
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Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar 
beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om 
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att 
fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ dvs en nämnd får uppdra åt 
en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
ärenden enligt 38 §. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det 
är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden: 
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 

beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 

beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 

delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 

inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det 

enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till 

delegation. Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om 
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det överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 

yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 

begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 

4 § socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 

delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt 
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 

avvaktas 

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 38 finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde 
utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation 
ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
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rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 

Anmälan till nämnd 

Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 

anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och 

som inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är 

dels att nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, 

dels att möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. 

Anmälan till nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 

som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 

den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 

som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 

beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna i ( se 6 kap 28-32 §§ 

kommunallagen gäller för förtroendevalda och anställda). 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 

självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas 

utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt 

fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 

fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Förklaring av begreppet handläggare 

Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 

hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 

biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Delegationsförbud 

Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 

följande ärenden (FB: föräldrabalken).  

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 
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2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i adoptionsärende 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 

(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 

(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller 

två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar 

vill få vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp’ 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 

hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 

misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 

där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 

familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 

socialtjänsten 

18 kap 19 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. 

vid misskötsamhet. 
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Förkortningar 

Lagar och förordningar 

BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LASS Lag (1993:389) om assistansersättning 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 

AU Arbetsutskottet 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m. 

IU Individutskottet 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (verksamhetsområde) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

STF Stöd till försörjning (verksamhetsområde) 

Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (verksamhetsområde) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 

Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Handläggare 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A1.3 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef BoF och PSV Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till annan kommun 
hos IVO 

2 a kap 11 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.7 Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah 14 kap 2-7 §§ 
SoL 
24 a-24 g §§ 
LSS 

Kvalitetscontroller eller 
motsvarande 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från avgift gällande boende 8 kap 4-8 §§ 
SoL 

AU 
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A2 Överklagan, yttrande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A2.1 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta ursprungligen 
fattats av delegaten 

10 kap 1 och 2 §§ SoL AU 

A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.2 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 36 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar. 

A2.3 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
6 kap 33 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

A2.4 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 

A2.5 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.7 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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delegat. 

A2.9 Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-
och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

3 kap 10 § KL, 
6 kap 33 och 34 §§ p 3 
KL 

AU Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

A2.9.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.10 Beslut att anföra besvär över 
beslut 

AU 

A2.11 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

9 § 2 st FL AU 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.19 Begäran hos åklagare om förande 37 § LUL Enhetschef 
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av bevistalan Verksamhetsområdeschef 

A2.20 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 

A2.27.1 - Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption, vårdnad om barn, barns boende, 
umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
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m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Handläggare 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Avdelningschef 

A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som är 
delegat 

A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet. 

A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 

13 



 

 
 

   
  

 

    

 

 

  
     

    
 

 
 

 
 

 

 
 

    
 

 
 

 
 

 

 

  
 

     

 

 

  
     

     
 

  
 

 
   

 

    
 

  
  

   

    
 

 

  
 

  

  
  

  

  
  

 

    

A2.40 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare 

5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk,: 
Handläggare 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i familjehem 

4 kap 1 § 
SoL 

AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 
§ SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för 
barn och ungdom 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
och särskilt boende 

4 kap 1 § 
SoL 

AU 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och samma 
familjehem/jourhem. 

3 kap 19a 
§ SoF 

Enhetschef 
BoF 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 4 kap 2 § Handläggare 
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samband med placering, omplacering, eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård och boende enligt 
kommunens riktlinjer 

SoL BoF 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare 
BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B10 Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör 
någon av hens föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt SoL fortfarande 
behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 
12 §§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn. 6 kap 13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 
(över 4 mån) 

11 kap 2 § 
2 st. SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a 
och b §§ 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 11 kap 1 Enhetschef 
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åtgärd och 2 §§ 
SoL 

BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till 
annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § 
SoL 

AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1-4 
§§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från betalning 
av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 

B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU 

B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 

B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
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C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 
vård enligt LVU 

4 § LVU AU 

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13. 

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU 

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 
st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 
enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 

C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st LVU ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

AU 

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. B13. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

17 



 

 
 

    
 

  

    
 

  

  
  

  

   
 

 
 

 

 

 

 

 
     

  
 

   
 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
  

   
 

  
 

 
 

 
 

 

 
  

    
 

 
 

 

  
 

    
 

 

 

C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU 

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 

C2 Kompletterande beslutanderätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 
under 20 år 

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5 

C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 
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ledamot 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF 

C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

C3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Handläggare 
BoF 

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 1 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL. 

C3.4.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 

C3.5.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 32 § 1 st Handläggare 
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läkarundersökningen LVU BoF 

E – Föräldrabalken 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 
st FB 

Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en 
man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 

E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja måste 
fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2012. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 

E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och Handläggare 
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17 a §§ FB BoF 

E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 
SoL 

Handläggare STF En individuell bedömning ska alltid göras i 
biståndsärenden 

F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare STF 

F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet 
eller frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och 
hyresskulder upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF 

F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF 

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
STF 
Enhetschef STF 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap 1 Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
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kap 1 § SoL och 2 §§ 
SoL 

uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 

F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL som utgått obehörigen eller med för högt 
belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 månader 

4 kap 1 § 
SoL 

AU Observera LOU men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 - över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

H1 Beslut om att inleda utredning 
om skäl för tvångsåtgärd 

7 § LVM Enhetschef PSV 

H2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 

7 § LVM Enhetschef PSV 
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alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

H3 Beslut om vilken tjänsteperson 
som ska vara kontaktperson och 
svara för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Handläggare PSV 

H4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare PSV Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
vård 

11 § 
LVM 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § 
LVM ska upphöra 

18 b § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 
LVM 

Enhetschef PSV 
Avdelningschef SO 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2 
LVM 

Enhetschef PSV 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Enhetschef/Avd chef/AU 
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I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 
SoL 

Vux.funk: AU 
PSV: Enhetschef 
ÄO: Handläggare 

OBS! Notera skillnaderna i 
delegation. 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I6.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

Handläggare LSS 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
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I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare LSS Se aktuellt cirkulär från SKL. 

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldreomsorgen och Stöd och 
omsorg 

8 kap 2,4-9 
§§ SoL 

Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
och befrielse från avgift samt 
Nr. B23 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Beslut om personkretstillhörighet kan 
inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 

J3 Beslut om insats i form av personlig assistent 
(tillfällig utökning) 

9 § 2 LSS Handläggare LSS 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie 
assistents frånvaro 

9 § 2 LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare 9 § 3 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J6 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson 9 § 4 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
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myndighetsutövning 

J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp 
till 12 timmar 

9 § 5 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU 

J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 

9 § 6 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Handläggare LSS 

J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare LSS 

J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom 
kommunen och hos annan huvudman 

9 § 8 LSS AU 

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 

9 § 9 LSS ÄO: Handläggare och enhetschef 
myndighetsutövning 
Vux.funk: AU 

OBS! Notera skillnaderna i delegation. 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

9 § 10 LSS Handläggare LSS Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare LSS 

J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Med undantag för personlig assistans 
och bostad med särskild service där IU 
är beslutsfattare 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser 
enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt 
eller för hög assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 
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J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 
år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 
§§ SoF 

Handläggare LSS Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till FK 

5 § 2 st LASS Handläggare LSS 

J21 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 

Handläggare 

J21.1 - Utöver riktlinjer AU 

J22 Beslut om att anmäla till överförmyndare att person 
som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

J23 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre 
finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 
riktlinjer 

6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU 

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 
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K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU 

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 

L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU 

L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada.  

3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap 
2 § HSL 
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eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för patientsäkerheten 

M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-
2§§ PSL 

Verksamhetsområdeschef Se SOSFS 
1998:13 
Se SPSFS 
2013:18 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

N1 Beslut om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan 
myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
OSL 

Handläggare 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-
/sekretessprövning, hänvisas till OSL och Socialstyrelsens vägledning 
”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och 
sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
TF, 
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL, 
11 kap 3 § 
OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 

ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
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Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 

undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 

undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 

Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 

annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut >5 basbelopp AU 

O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 5 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O3 Upphandling högst 2 prisbasbelopp Verksamhetsområdeschef 

O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare 

O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett 
prisbasbelopp 

AU 

O6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Verksamhetsområdeschef 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Förvaltningschef 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller 

P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare 

30 



 

 
 

   
   

    

  
  

  

  
 

  

     
  

  

 
 

    
 

 

    
 

 
 

 

 

 

 
     

           

 

 

   
     

     

        
  

 

    
 

 

 

P1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 
enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 3 § SoL Enhetschef 

P1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård 
och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Handläggare 

P1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SB 107 kap 5 § SB 
9 kap 2 § SoL 

Administratör 

P1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag 

16 kap 18 § SB Handläggare 
Administratör 

P1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 

P2 Eftergift av ersättning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef 

P3 – Övriga ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

P3.1 Fondmedel AU 

P3.2 Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till SN:s nästa sammanträde 6 kap 36 § KL Ordförande 
Ersättare: vice ordförande 

P3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Verksamhetsområdeschef 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-09 
Dnr 19SN23 

Information om bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen samt för 
personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutar. Bestämmelserna reglerar till exempel arvoden för 
sammanträden, ersättning för resekostnader och ersättningsberättigade sammanträden. 
Bestämmelserna fastställdes av kommunfullmäktige 17 december 2018. 

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

 
    

 

      
 

           
        

 
            

            
            

             

 

            
            
         
        

             
              

             
                

            
   

      
             
              
      
        
     
          

             
             

           
           

           

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 277 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 18KS557 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Reservationer 
Martin Åström (SJV), Johnny Åström (SJV), Monika Karlsson (SJV), Malin Markström 
(SJV) och Anton Markström (SJV) reserverar sig mot beslutet. 

Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Anton Nilsson (C), Cornelia Johansson (M), Bo Andersson (C), Petra Fojtikova (SLP), 
Anders Nordin (SLP), Håkan Johansson (M), William Sandberg (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Ulf Lindström (L) reserverar sig till förmån för Centerpartiets 
förslag. 

Ärendebeskrivning
Nuvarande bestämmelser antogs 2014 och är giltiga till 2018-12-31. Sedan de nuvarande 
bestämmelserna antogs har bland annat en ny kommunallag tillkommit. Vid revidering av 
bestämmelserna har kommunledningsförvaltningen sett över nivåer och utformning av 
bestämmelserna. I det har jämförelse med närliggande kommuner ingått. 

Formen för dokumentet har ändrats för att få en större tydlighet genom generella 
bestämmelser istället för att bestå av kontantbelopp. Till exempel fastslås att vice ordförande i 
nämnd alltid har 20 % av ordförandes ersättning i årsarvode. Alla ordförandens årsarvoden 
anges som procent av ett fullt årsarvode. Det ger en bättre översikt och förenklad hantering av 
den årliga uppräkningen av ersättningsnivåer. I stort är innehållet desamma som nuvarande 
bestämmelser förutom följande ändringar: 

- hänvisningar rättats till utifrån ny kommunallag 
- justerat årsarvode för ordförande socialnämnden från 50 % till 57 % av årsarvode 
- justerat årsarvode för ordförande barn och utbildningsnämnden 50 % till 47 % av årsarvode 
- lagt till arvoden för gemensamma nämnder 
- lagt med gruppledararvode i max begränsning av totalarvode 
- lagt in bestämmelser för föräldraledighet 
- kompletterat bestämmelser för omräkning så att alla belopp finns med. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Brith Fäldt (V): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar 
i 7 § stryk: Särskilt beslut om årsarvode till samhällsbyggnadsnämndens ordförande och tredje 
stycket som börjar med "Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut..." samt även motsvarande 
uppgift i ärendebeskrivningen. I 8 § ändra arvode för samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
till 18% och arvode för gemensam överförmyndarnämnds ordförande till 14 %. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

            
             

        

               
                
             

         
 

            
    

      
        

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP) och Håkan Johansson (M): bifall till 
kommunstyrelsens förslag med ändring i 7 § att socialnämndens ordförande får 50% av 
årsarvode och att deltagande i ordförandeträffen ingår i ordförandeskapet. 

Martin Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring i 14 § sista stycket att 
om ersättning för tillsyn, ta bort "...eller av annan närstående". I 18 § ersätta ordet förluster 
med förlorad arbetsförtjänst hanteras enligt 4 § förlorad arbetsinkomst. I bilagan ta bort 
schablonbelopp och införa helt arvode på 1250 kr för sammanträden. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Anders Lundkvist (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



     
 

    
    

 

      
    

Bestämmelser om ersättning till Piteå 
kommuns förtroendevalda 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bestämmelser om ersättning till 
Piteå kommuns förtroendevalda Bestämmelser 2018-12-17 § Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 6 18KS557 2022-12-31 
Dokumentinformation Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 
Dokumentet gäller för Piteå kommuns förtroendevalda 
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Sid 2 

Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den 
utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. 

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 11-22 §§ 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

2 § 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning 
enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 10 § och 13-17 §§ för 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

c) ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde, 

d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget, 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör, 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom 
pensionärsråd, handikappråd o dylikt, 

h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör, 

i) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

j) besiktning eller inspektion, 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 

m) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts. 

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
ersättning enligt 13 §. 



 

    
         

          

   

  
            

   

   
  
   
  

     
    
   

     

             

  

  
          

     
   
   
   

     
     
    

       

           
          

               
              

        

         

         

Sid 3 

Arvoden och förlorad arbetsförtjänst m.m. 
Arvodesbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode 
specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 22 §. 

Arvoden för sammanträden 

3 § 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller 
motsvarande enligt följande: 

Punkt enligt 2 § 
Punkt a) Sammanträde 1 arvode 
Punkt c) KF Partigruppmöte ½ arvode 
Punkt m) Protokolljustering ¼ arvode 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 3 tim 
Över 3 tim 

½ arvode 
1 arvode 

Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1. 

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar. 

Förlorad arbetsinkomst 

4 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande. 

Punkt enligt 2 § Schablonbelopp Upp till maxbelopp 
Punkt a) 1 Schablonbelopp 1 maxbelopp 
Punkt c) ½ Schablonbelopp ½ maxbelopp 
Punkt m) ¼ Schablonbelopp ¼ maxbelopp 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 3 tim ½ Schablonbelopp ½ maxbelopp 
Över 3 tim 1 Schablonbelopp 1 maxbelopp 

Aktuellt schablonbelopp och maxbelopp redovisas i bilaga 1. 

Alla förtroende valda har rätt till ett schablonbelopp. Förlorad arbetsinkomst utöver 
schablonbeloppet skall styrkas genom intyg från arbetsgivare. Vid förändrade omständigheter 
beträffande lön eller arbetstid skall nytt intyg lämnas. För förtroendevald som kan visa att en 
arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, skall ersättningen beräknas på grundval av den 
senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten för år enligt följande: 

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = ersättning per dag 
260 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode. 



 

  

  
           

            

       

   

  
             

              
           

 

                
           

 

  
               

       

       
 

           

     

       

  
     

     

              
                

      

               
             
         

             
            

           
            

Sid 4 

Förlorad semesterförmån 

5 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt följande: 

a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst 

b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet. 

Särskilda förhållanden m.m. 

6 § 
Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de 
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande 
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Årsarvode 

7 § 
Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent av 
heltid har rätt till årsarvode enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 100 % årsarvode 
Tillika kommunalråd 

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

Socialnämndens ordförande 57 % av årsarvode. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 47 % av årsarvode. 

Särskilt beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
och tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

62 % av årsarvode. 

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader 
enligt 13 - 17 §§, ingen ersättning för sina uppdrag inom kommunen. Ersättning för uppdrag i 
kommunala bolag utgår dock enligt särskilt reglemente. 

Förtroendevald med årsarvode mellan 40 % och mindre än 75 % har utöver årsarvodet och 
ersättning för kostnader enligt 13-17 §§ ingen ersättning för sina nämndinterna uppdrag. Vid 
beräkning av sysselsättningsgrad utgör 75 % av kommunalrådens arvode heltid. 

Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett 
kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. Det 
sammanlagda årsarvodet inklusive gruppledararvode får inte överstiga 75 % av kommunalråds 
årsarvode. Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, 



 

             
         

        
 

            
               

       

              
         

   

  
            

 
       

       

   
               

                  
   

      
    

      
      

     
      

      
      

      
     

   
      
    

    

              
             

      
          
           

        
      

Sid 5 

begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. Om 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande har annat ordinarie 
ledamotsuppdrag än ordförandeuppdraget ska alltid sådant särskilt beslut fattas. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Högst 
40 dagar kan sparas till annat år. Ej uttagna ledighetsdagar bortfaller. Ledigheten skall förläggas på 
sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 
utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt AB. 

Begränsat årligt arvode 

8 § 
Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode. 

Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 22 % av årsarvode. 
- Ledamot i arbets- och personalutskott 13 % 

Kommunfullmäktige och andra nämnder 
Arvode för vice ordförande utbetalas alltid med 20 % av ordförandes årliga arvode och detta 
inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas alltid med 5 % av 
ordförandes årliga arvode. 

- Kommunfullmäktiges ordförande 15 % av årsarvode 
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 32 % 
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 % 
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande 15 % 
- Fastighets- och servicenämndens ordförande 15 % 
- Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande - Älvsbyn1 11 % 
- Valnämndens ordförande – Valår 11 % 
- Valnämndens ordförande – Icke valår 5 % 
- Kost och servicenämndens ordförande - Luleå2 5 % 
- Gemensam servicenämnds ordförande – Älvsbyn2 5 % 

Revisionen begränsade årsarvoden 
- Revisionens ordförande 7 % av årsarvode 
- Revisionens vice ordförande 5 % 
- Revisorer 3 st. 3,5 % 

Det begränsade årsarvodet för alla förtroendevalda som erhåller minst 7 % av årsarvode utgör 
ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar mm inom kommunen enligt 2 §: 

- punkt b), vad avser nämnds-interna frågor 
- punkt c), för den som inte är ledamot i kommunfullmäktige 
- punkt d), då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats 

1 Gäller bara ordförande då Älvsbyn utser vice ordförande. 
2 Gäller de år Piteå utser ordförande 



 

        

              
           

           
     

   
              

               
             

 

  
             

            
    

  
         

    
       

     

           
         

           
             

  

 
  

           
               
           

             
             

            

         
          

            

          
        

Sid 6 

- punkt e), f), h), i), j) och m) 

Det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda som erhåller över 7 % av årsarvode, utgör 
ersättning för med uppdraget förenade förrättningar inom kommunen enligt 2 §: 

- punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats. 
- punkt h), i) och m) 

Bestämmelse vid sjukdom 
Om förtroendevald som innehar begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade 
årsarvodet dras in och istället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe. 

Partigruppledararvode 

9 § 
Gruppledarnas ersättning är uppdelad i ett grundbelopp per parti som finns representerat i 
fullmäktige för första mandatet och ett mandatbundet belopp per fullmäktigegrupp för övriga 
mandat enligt följande: 

Mandat % av grundbelopp 
per mandat 

Mandat 1: 100 % 
Mandat > 2 8,5 % 

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1 

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten enligt 2 § punkt c), gruppledarträffar 
samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget. 

I gruppledararvodet ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktigegrupp om 
vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade 
till gruppledaruppdraget. 

Pensionsförmån 
10 § 
Pensionsavgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden. Det som avsätts är 
4,5 % på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 % på delar över 
7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan. 

Pensionsavgift som understiger 1,5 % av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är 
högre så avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen. 
Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av IBB – både före och under utbetalning. 

Pensionsavgiften kan inte betalas till tjänstepensionsförsäkring p.g.a. begränsningar i inkomst-
skattelagen. Ansökan om utbetalning görs skriftligt till kommunstyrelsen som är 
pensionsmyndighet. Utbetalning sker tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. 

Avgiftsbestämd ålderspension – pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB. 



 

  

  
           

 

 
           

              
        

          

   

   

  
              

          
          

           
   

 

  
             

                
      

              
    

               
          

              
                 

     

            
 

  
             

              
             

   

Sid 7 

Kommunal pension 

11 § 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
kommunens pensionspolicy. 

Föräldraledighet 
§ 12 
Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska 
uppdrag på 40 % eller mer. Ersättning på samma sätt som anställda vilket innebär 
kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån. 

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från 
Försäkringskassan. 

Ersättning för kostnader 

Resekostnader och traktamenten 

13 § 
Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder som 
fastställs för kommunens arbetstagare. Vid förrättningar utanför kommunen tillämpas de 
resekostnads- och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid uträkning 
av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen omräknas 
årligen enligt 22 §. 

Barntillsynskostnader 

14 § 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. 

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän förskola 
utanför den avgiftsfria tiden. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med 
högst samma ersättning som en vårdtimlön för dagbarnvårdare gr 2. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 
Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen annat än i fall 
som anges i 2 stycket. 

Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
person. 

15 § 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst timlönen för ett 
vårdbiträde, gr 2. 



 

              

      

  
           

              
                

              
       

   
         

  

  
                  

      

             
          

  

    

  
                   

            
             

                
                 

            

  
             

             
            

               
           

              
          

   

  
           

Sid 8 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

16 § 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på 
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning 
av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som motsvarar en 
inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar: 

7,5 * basbeloppet 
260 

Övriga kostnader 

17 § 
För andra kostnader än som avses i 13 -16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av 
arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

18 § 
För att få ersättning enligt 3 § utöver schablonbeloppet, enligt 4-6 §§, 10 § och 13-16 §§ skall den 
förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Schablonbelopp enligt 4 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m), 
arvoden enligt 7, 8 och 9 §§ samt arvoden enligt 10 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 
2 § punkt a) och punkt m) betalas ut utan föregående anmodan. 

19 § 
Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet enligt 4 § skall vid begäran om ersättning styrkas 
av arbetsgivaren. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 6 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 § skall framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Tolkning av bestämmelserna 

20 § 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
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Sid 9 

Utbetalning 

21 §
Årsarvoden och begränsade årsarvoden enligt 7 och 8 §§ samt gruppledararvoden enligt 9 § betalas
ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 

Omräkning 
22 § 
Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt 
följande: 

- Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. 
Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 

- Årsarvoden (7 §), begränsade årsarvoden enligt (8 §) samt gruppledararvoden (9 §). 
Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor. 

- Arvode för sammanträden mm enligt 3 §. 
Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 

- Timlön för färdtidsersättning enligt 13 §. 
Beloppen avrundas till närmaste jämna heltal kronor. 

Tolkning av löneöverenskommelserna och dess konsekvenser för omräkningarna görs av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att 
den procentuella justeringen av arvoden ska följa den genomsnittliga procentuella 
löneökningen för anställda hos Piteå kommun. 

Antagen i KF 2014-12-15 § 202 
Uppräkning i KSAPU 2015-06-23 § 100
Ändring i KF 2017-09-25 § 196 
Revidering i KF 2018-12-17 § 



   

 

Ärende 14 

Nyvalskonferens 2019 



 

 

  

            
               

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN12 

Nyvalskonferens 2019 

Förslag till beslut 
… 

Ärendebeskrivning
En nyvalskonferens ska genomföras med syfte att utbilda nämnden i socialtjänstfrågor. Det 
blir två dagar i antingen februari eller mars. En arbetsgrupp har bildats för att planera 
konferensen. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

   
  

Ärende 15 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
med återföljande 

arbetsmiljöansvar 



 

     

  
        

     

   
           

       
       
         

            
 

             
           

   
            

 

   

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN25 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter med återföljande 
arbetsmiljöansvar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter med återföljande arbetsmiljöansvar 
till förvaltningschef. Beslutet börjar gälla 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för att: 
- säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen 
och föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner 
- efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna 
- säkerställa att förvaltningschefen får arbetsmiljöuppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
- säkerställa att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna 
driva arbetsmiljöarbetet 
- ge förvaltningschefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen att 
arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser 
och kunskaper följer med 
- säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 
budgetförslaget 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

    

 
   

    

  
 

 
  

Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Arbetsmiljöpolicy för Piteå 
kommun Policy 2016-12-19, § 340 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Personalchef 1 Tills vidare 
Dokumentinformation Policyn ska bidra till att Piteå kommun är en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser 
Dokumentet gäller för Tjänstemän och förtroendevalda inom Piteå kommun. 



   
 
 
 

 

 
 

  
  

  
 

 
   

 
   

 
   

   

  
 

  
 

 
    

 
  

 

 
   

      
 

  

 

Sid 1 

Arbetsmiljöpolicy i Piteå kommun 
Mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Den fysiska, organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön i Piteå kommun ska vara god och tillfredsställande för alla 
medarbetare och elever. 

Piteå kommuns arbetsmiljöarbete 
Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta 
handlingsplan för en bättre arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöansvar 
Arbetsmiljöansvaret är kopplat till rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är att de 
förtroendevalda i varje nämnd och styrelse med verksamhetsansvar, ansvarar för att 
arbetsmiljölagstiftningen, kommunens interna arbetsmiljöpolicy samt rutiner följs. 

Delegation 
Delegation av arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljöuppgifter fördelas ut i organisationen. 
Nämnden delegerar till förvaltningschefen som i sin tur delegerar det vidare till chefer i 
verksamheten. Delegationen ska vara skriftlig till respektive chef/arbetsledare. Chefen ska ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna hantera arbetsuppgiften. Det ska framgå hur uppdraget ser 
ut, vilka uppgifter som avses och vilka befogenheter som ges. 

Returnering 
Varje chef/arbetsledare som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga 
befogenheter, resurser eller kunskaper kan efter dialog returnera uppgiften till närmast 
överordnad chef. Returneringen ska vara skriftlig och innehålla beskrivning av uppgiften och 
orsak till returnering. Vid returnering övergår arbetsmiljöansvaret till närmast överordnad chef. 



   
 
 
 

 

  

 

   
  

 

   
 

    
    
    

 
  

 
 

     
 

Sid 2 

Ansvar och roller 

Kommunfullmäktiges ansvar: 

• Fastställa arbetsmiljöpolicy och fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnder genom att lägga in 
uppgifterna i nämndernas reglementen.  

Nämnder och styrelsers ansvar 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. 

• Att efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. 
• Säkerställa att förvaltningschefen får arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• Säkerställa att förvaltningschefen har befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna driva 

arbetsmiljöarbetet. 
• Ge förvaltningschefen rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att 

arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser och 
kunskaper följer med. 

• Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga budgetförslaget. 



   

   

Ärende 16 

Årsredovisning och årsbokslut 
2018 



 

   

  
   

   

          
         

           
         

     
         

             
  

             
     

 

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-04 
Dnr 19SN2 

Årsredovisning och årsbokslut 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisning
Ärendet ska justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler
om årsredovisningen finns i den Kommunala redovisningslagen. Årsredovisningen ska 
omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 
kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 
även en del i internkontrollen. 
Enligt den Kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god 
redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 
(väsentlighetsprincipen gäller).
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av mars, därför är det viktigt 
att tidplanen följs i alla led. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



   

  
 

Ärende 17 

Kvartalsrapport missbruksvård 
oktober-december 2018 



 

   

  
       

             
             
          

              
                     

              
                

            
        

                 
      

    
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 18SN43 

Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2018 

Förslag till beslut
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 4:e kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
Ett tjugotal stycken fler besök på mottagningen jämfört med tredje-kvartalet. 7 personer färre 
och 103 vårddygn fler på behandlingshem fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2018. 
Två personer har under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Verksamheten har fungerat bra, vi håller vår goda tillgänglighet för Piteborna, att man när 
man söker hjälp i vår öppenvård inte ska behöva vänta mer än tre dagar för att få en tid hos en 
behandlare. Diskussion i arbetsgruppen hur vi skulle kunna erbjuda mer behandling i grupp än 
vad vi gör idag för att på det sättet bredda och utöka utbudet i vår öppenvård. 
Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under året gjort 80 
körkortyttranden och 18 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år). 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 3 759 190 kr, 413 
837 kr mindre än tredje kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport till socialnämnden, oktober-december 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



 

    
  

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

     
        

   

     
   

    
          

  
   

     
  

   
  
  

    
   

   

    
    

     
   

    

Piteå 2019-01-08 

Kvartalsrapport till socialnämnden, oktober-december 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 408 
Varav Intensivt Stöd: 13 personer 
Antal besök på mottagningen: 1442 
Antal hembesök: 258 
Saknar eget boende: 10 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 15/44=59 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 34,1 år, Män medelålder 40,6 år 
Påbörjade placeringar: 13 
Avslutade placeringar: 11 
Totala antal dygn: 1 432 dygn 
Kostnader: 3 076 690 kr/1432 dygn= 2 148 kr/dygn 
Saknar eget boende: 14 

 Antal under utredning, ansökt om 
institutionsbehandling/förlängning av pågående 
institutionsbehandling 

Kvinnor/män: 4/19 = 23 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 27-44 år (medelålder 36 år), män 21-68 år 
(medelålder 42 år) 
Saknar eget boende: 9 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 2/0=1 personer
Åldersfördelning: medelålder 30,5 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 0 
Totala antal dygn: 167 
Kostnader: 682 500 kr 
Saknar eget boende: 1 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 2/1 = 3 personer 
Åldersfördelning: 24-37 år (medelålder 31 år) 
Saknar eget boende: 2 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 



      

         
         

         
         

            
         

        

             
           

              
            

          
             

               
           

               
 

        
         

    

            
            

 
 

Saknar eget boende, totalt: ca 30 st 

Sammanfattning 
Ett tjugotal stycken fler besök på mottagningen jämfört med 
tredjekvartalet. 7 personer färre och 103 vårddygn fler på 
behandlingshem fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2018. Två 
personer har under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska 
vårdavdelningen i Piteå eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket 
underlättar för våra klienter med en planerad behandling. 

Fortfarande är det så att flera av dem vi möter saknar också bostad, 
vilket förvärrar deras situation. Generellt för dem utan egen bostad, som 
vill försöka göra något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att 
påbörja sin drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. 

Verksamhet 
Verksamheten har fungerat bra, vi håller vår goda tillgänglighet för 
Piteborna, att man när man söker hjälp i vår öppenvård inte ska behöva 
vänta mer än tre dagar för att få en tid hos en behandlare. Diskussion i 
arbetsgruppen hur vi skulle kunna erbjuda mer behandling i grupp än 
vad vi gör idag för att på det sättet bredda och utöka utbudet i vår 
öppenvård. 
Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem 
under året gjort 80 körkortyttranden och 18 skyddsbedömningar för 
unga vuxna (18-20 år) 

Budget 
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 
3 759 190 kr, 413 837 kr mindre än tredje kvartalet 2018. 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



        

         

              
  

 

 

      

   
   
   

  
   

 
  
  
  

    
   

     

    
  

   
   
   

    
     

  

Redovisning av missbruksvården Piteå kommun 2018 i några 
diagram: 
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Fig. 1 Antal besök på öppenvården, Alkohol- och Narkotikagruppen 2018 

jan
uari

februari
 
mars

 
ap

ril maj juni 
juli

au
gu

sti

september

okto
ber

nove
mber

dece
mber

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

kvinnor 
män 
medelålder 

Medeltal/månad antal 
pitebor på behandlingshem 
för missbruk: 
2016: 24,7 Pitebor 
2017: 16,6 Pitebor 
2018: 17,5 Pitebor 
0,9 fler pitebor/månad på 
behandlingshem för sitt 
missbruk 2018, 7,2 färre än 
2016 

Fig. 2 Antal Pitebor, kvinnor och män samt deras medelålder, som fått vård på 
behandlingshem under 2018 
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Totalt antal vårddygn på 
behandlingshem enl SoL: 
2016: 6 717 dygn 
2017: 5 962 dygn 
2018: 5 521 dygn 
441 vårddygn färre 2018 
än 2017, 1 196 vårddygn 
färre än 2016. 

Fig. 3 Antal vårddygn på behandlingshem 2018 
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kostnader 

Snittkostnad/månad för 
behandlingshem enl SoL: 
2016: 1 121 979 kr 
2017: 942 658 kr 
2018: 1 029 982 kr 
87 324 kr högre 
kostnad/månad 2018, 
91 997 kr lägre än 2016 0 

Fig. 4 Kostnader för vård på behandlingshem 2018 



   

  
   
    

Ärende 18 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 4 2018
Äldreomsorg 



 

     
    

  
  

              
          

           
          

    

    
        
        
        
        

    
          
          
          
          

          
           

                
              

           
         

               
          

           
               

            
              

                
             

             
               

                

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 18SN45 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård kvartal 4 2018 Äldreomsorg 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för kvartal 4 visar att det skett en viss ökning av antalet biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 
av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter minskar jämfört med föregående 
kvartal. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser har ökat medan det 
skett en minskning i hemsjukvården. 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 
Kvartal 1 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 
Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 25,33 timmar/dag 66 omsorgstagare/månad 

Under år 2018 har antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökat medan andelen 
omsorgstagare minskat jämfört med år 2017. En analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
visar att grundbesluten ligger på i genomsnitt 696 timmar per dag, en timme mer jämfört med 
föregående år. Det är främst tid för dubbelbemanning som ökar, dvs. tid då hemtjänstpersonal 
behöver vara två för att t.ex. hjälpa omsorgstagaren vid förflyttning. Dubbelbemanning 
förekommer även i vissa ärenden till följd av arbetsmiljöskäl. 

Hälso- och sjukvårdstimmar ligger på i genomsnitt 25 timmar per dag, en timme mer än 
föregående år samtidigt har andelen hemsjukvårdspatienter blivit något färre. Sammantaget 
tyder resultatet av biståndsbedömda hemtjänsttimmar och hälso- och sjukvårdstimmar på ett 
ökat behov av mer omfattande insatser för personer som bor kvar i det egna hemmet. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. För ett antal medborgare 
som har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats att tillgå när behov 
uppstått. De har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet genom hemtjänstens och 
hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att flytta till särskild boendeform. Tillvaron 
för den enskilde kan innebära otrygghet, oro, risker, känsla av missnöje och att den enskildes 
efterfrågan och behov av närståendes stöd ökar vilket i sin tur kan öka behoven av avlösning 



 

              
  

            
             

          
 

            
          

     

             
                
                

   

               
              

              

                
             

                
                

         
             

           
         

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 18SN45 

på avlösningsenheten eller i ordinära boendet när så inte är möjligt. Avlösning i hemmet 
genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 
sjukvårdstimmar. 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens 
insatser vid återgång till bostaden. 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 
särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 
fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 

Under kvartal 4 har fler kunnat beredas plats i särskild boendeform och väntetiden från beslut 
till verkställighet har därmed minskat. Under december och januari månad har det skett en 
ökning av antalet ansökningar om plats på särskilt boende vilket resulterat i fler beslut. 

Den 9 januari 2019 fanns det 30 ej verkställda beslut om plats på särskilt boende och 
ytterligare 5 ärende är under utredningen men kommer få gynnande beslut. Tretton har 
erbjudits plats på särskilt boende varav tre har tackat ja och från övriga inväntas svar. I 
dagsläget vistas 22 i hemmet, 10 på Villa utkiken i tillfällig boendeform och 3 på Trädgårdens 
äldrecentra efter genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av 35 ärenden 
väntar 22 på lägenhet i vård- och omsorgsboende och 13 på lägenhet i demensboende. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 
Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Petra Stridsman 
Enhetschef Biståndsenheten ÄO 
Socialförvaltningen 



   

     
   

Ärende 19 

Rapport ärendekön för barn och 
unga kvartal 4 2018 



 

        

  
  

             
 

          
              

           

               
                  

 

              
         

             

               
           

   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 18SN46 

Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-12-31 är 10 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2018-12-14. 

Personalsituationen 
2018-12-31 arbetar 22 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

Pga att några socialsekreterare provar andra tjänster inom Stöd till barn och familjer finns ett 
behov av tillfällig förstärkning för att förebygga att kö uppstår och att vi därmed ska få behov 
av konsultköp. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 
tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2018 
är ca 2,0 mkr. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



 
  

   
 

Inledd Kön Född Orsak 
2018-12-18 Pojke 2007 Våld föräldrar 
2018-12-18 Flicka 2004 Våld, beteende, droger 
2018-12-14 Pojke 2002 Bristande omsrog, våld 
2018-12-20 Pojke 2006 Omsorgsbrist, skolfrånvaro 
2018-12-21 Flicka 2013 Ansökan 
2018-12-21 Flicka 2012 Ansökan 
2018-12-21 Pojke 2011 Ansökan 
2018-12-21 Flicka 2014 Ansökan 
2018-12-19 Pojke 2011 Våld 
2018-12-19 Pijke 2013 Våld 



   

   
    

  

Ärende 20 

Kvartalsrapport placering i 
förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 4 



 

       
  

  
  

             
        

               
                 

              
                

               
                

          

                 
               

                   
              

   
 

           
            

               
      

             
               

             
         

               
             

               

            
         

         

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 18SN47 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 4 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
2018-12-30 är 28 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 28 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 
beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 
rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 
trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan 
erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt 
utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i 
behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämnden har 
beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer 
att förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. Boendet kommer att 
startas upp under 2019. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 
många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 
resurser från både handläggare och chefer. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 
intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i 
de fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 
inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2018 beräknas bli ca 11,5 mkr. 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 



 

             
       

               
     

              
        

             

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-07 
Dnr 18SN47 

Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 
115 000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 
Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 
behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 
2019. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



     

 
   

  
   

Antal och typ av placeringar 2018-12-31: 

Placeringsform 
HVB Förstärkt 

familjehem 
Boende med 
särskild service 
för barn och unga 

Totalt 

Flickor 5 6 - 11 
Pojkar 7 6 3 17 
Totalt 12 12 3 28 

Ålder 
Flickor Pojkar Totalt 

0-12 3 6 9 
13-20 8 11 19 

Lagrum 
SoL LVU LSS 

Flickor 5 6 -
Pojkar 5 9 3 
Totalt 10 15 3 
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Presentation av avdelningarna 



   

  

Ärende 22 

Delgivningar januari 2019 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 281 
Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2019-2022 
Diarienr 18KS614 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till ordförande och Gunnar Plym Forshell (M) till 
vice ordförande för revisorerna 2019-2022. 

Reservationer 

Håkan Johansson (M), William Sandberg (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth 
(M), Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Ärendebeskrivning
Enligt revisionsreglementet 6 § väljer fullmäktige för den tid som fullmäktige bestämmer en 
sammankallande/ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden för revisorerna. 

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade 2018-11-27 att bordlägga ärendet. 

Nytt sammanträde genomfört 12 december. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): yrkar på Gunnar Plym Forshell (M) till 
ordförande och Anders Berg (S) till vice ordförande. 

Anders Nordin (SLP): bifall till valberedningens förslag 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag. 

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning eftersom det avser personval. 
Justerarna Frida Söderberg (S) och Cornelia Johansson (M) utses till rösträknare. 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 50, 3 är ogiltiga. 
Resultat: Anders Berg (S): 27 röster, Gunnar Plym Forshell (M): 20 röster. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till ordförande. 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag till vice 
ordförande vilket blir kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 §44 Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2019-2022 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)



 

 
   

 

    

  
   

  
  

  

            
            

  

             
 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 280 
Val av revisorer 2019-2022 
Diarienr 18KS614 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer 2019-2022: 

Anders Berg (S) 
Gunnar Plym Forshell (M) 
Göran Eriksson (S) 
Hans Lundström (C) 
Elin Johansson (V) 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 12 kap 4§ ska kommunfullmäktige välja revisorer för granskning av 
verksamheten under de fyra följande åren. Enligt revisionsreglementet för Piteå kommun ska 
5 revisorer utses. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
       

 

       

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

       

  
  

  
  
  

  
  
  

 

          

              
              

            
 

             
 

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2018-12-17 

§ 297 
Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande 13 ledamöter i socialnämnden 2019-2022: 

Sven-Gösta Pettersson (S) 
Ellinor Sandlund (M) 
Maria Truedsson (S) 
Britta Lysholm (C) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Anton Nilsson (C) 
Urban Vikström (S) 
Siv Forslund (SJV) 
Nina Lindström (V) 
Maria Fäldt (V) 
Eva Söderström (KD) 
Emmeli Lundström (MP) 

Kommunfullmäktige utser följande 8 ersättare i socialnämnden 2019-2022: 

Hilda Larsson (S) 
Kristin Jonsson (C) 
Rune Berglund (S) 
Tommy Bjernhagen (SJV) 
Mojgan Azari (S) 
Benny Söderberg (V) 
Peter Arffman (L) 
Petter Fredriksson (MP) 

Anteckning 

Robert Håkansson (SD) och Lage Hortlund (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kap 3, § 3 ska fullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen 
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig 
verksamhet. Enligt socialnämndens reglemente § 9 består socialnämnden av 13 ledamöter och 
8 ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)



 

 
        

 

           
     

 

           
              

       

               
         
     

      

        
 

             
   

 
             

    
 

           
          

 

       
          

 
          

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 298 
Val av ordförande och vice ordförande - Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sven-Gösta Pettersson (S) till ordförande och Nina Lindström (V) 
till vice ordförande i Socialnämnden 2019-2022. 

Reservationer 

Håkan Johansson (M), William Sandberg (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth 
(M), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Allians i Piteås förslag. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. 
Fullmäktige bestämmer även tiden för uppdragen. 

Yrkanden 

Helena Stenberg (S): bifall till valberedningens förslag. 

Håkan Johansson (M): vice ordförande utse Anton Nilsson (C). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag till ordförande 
vilket blir kommunfullmäktiges beslut. 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning eftersom det avser personval. 
Justerarna Frida Söderberg (S) och Cornelia Johansson (M) utses till rösträknare. 

Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 49, 3 är ogiltiga. 
Resultat: Nina Lindström (V): 25 röster, Anton Nilsson (C): 21 röster. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Nina Lindström (V) till vice ordförande. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
         

 

            
          

         

 
  

        
  

  
        

  
   
   

      
    

        
          

    
 

           

             
    

                
            
              

        

         
         

 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Kommunfullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

S 
S, V, MP 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt barn- och utbildningsnämnden: 
MP, S, V 

V 
V, MP, S 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt barn- och utbildningsnämnden: 
MP, V, S 

MP MP, V, S, SLP 
SLP SLP, MP, S, V 
M M, C, KD, L, SJV, MP, S 
C C, M, L, KD, SJV 
KD KD, C, M, L, SJV, MP, S, V, SD 
L L, C, M, KD, SJV, SLP, MP, S, V, SD 
SJV SJV, M, C, S, KD 
SD 

(1 av 2)

§ 279 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 
Diarienr 18KS599 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer angiven ordning för inkallande av ersättare för de val av 
styrelse och nämnder som förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2018. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i angiven 
partigruppsordning 

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet. 

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om inget annat föreskrivs i lag eller annan författning 
rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Ärendebeskrivning 
Vid val av ersättare i styrelse och nämnder ska fullmäktige fatta beslut om den ordning i 
vilken de ska kallas till tjänstgöring. Om fullmäktige inte fastställer någon inkallelseordning 
gäller att turordningen inte styrs av partitillhörighet, utan ersättare träder istället in i den 
ordning de finns upptagna i fullmäktiges protokoll gällande valet. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): för Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott samt barn- och utbildningsnämnden fastställa inkallelseordning MP, S, V 



 

             
           

 

             
 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Brith Fäldt (V): för Vänsterpartiet i nämnd fastställa inkallelseordning V, MP, S och 
i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt barn- och utbildningsnämnden MP, V, 
S. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut. 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

§ 318 
Taxa inom Socialtjänsten 
Diarienr 18KS724 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa inom Socialtjänsten. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Ändringen gällande avgift för larmknappen, i dagsläget tas det ut en avgift på 1 000 kr för 
borttappad larmknapp. Förslaget som ges är att ta bort den avgiften och ersätta den med en 
formulering som omfattar all teknisk utrustning till exempel larmknapp, larmapparat, 
bevakningskameror mm. Den nya texten föreslås lyda: Borttappad eller skadad teknisk 
utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

Socialnämndens beslut 2018-06-19 
Socialnämnden beslutar att ta bort avgiften för larmknappen på 1000 kr och ersätta det med 
formuleringen: Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka 
eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Socialnämnden beslutar att Äldreomsorgen inte tar ut någon avgift för larmknapp från och 
med 2018-06-26 till och med 2019-01-31. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen anser att borttappad eller skadad teknisk utrustning ska 
debiteras till självkostnadspris oavsett orsak. 

Socialnämnden beslutade 17 oktober 2018 att anta ny taxa efter uppräkning av omsorgsindex. 

Yrkanden 
Agnetha Eriksson (S) Robert Håkansson (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägg att omvårdnadsavgiften för särskilt boende avser medföljande maka/make. 

Majvor Sjölund (C): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att omvårdsavgifter 
debiteras med 190 kr/tim. 

Ulf Lindström (L): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att skada på grund av 
inbrott/brand/åska undantas från avgift för teknisk utrustning. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Agnetha Erikssons (S) m. fl. förslag. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

Beslutsunderlag 
 Taxa inom socialtjänsten 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

 

    
 

  
    

Taxa inom socialtjänsten 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Taxa inom socialtjänsten Taxa 2018-12-17 § 318 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Socialförvaltningen 3 18KS724 2020-01-31 
Dokumentinformation Taxor inom socialförvaltningen 
Dokumentet gäller för Brukare inom socialförvaltningen 



 

  

        
     

             
       

      

    
  

 

   
   

     

             
       

 

            
  

   

 
       

   
    

     
      

 

Sid 1 

Omvårdnadsavgifter särskilt boende: 

Äldreomsorgen: 2 089 kr/mån* för alla boenden även medföljande make/maka 
Stöd och omsorg: 2 089 kr/mån* 

Hemtjänstavgifter: 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift 
inom ramen för maxtaxan är 2 089 kr/mån*. 

Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) 264 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser (dusch, morgon-och kvällshjälp, 
Nattpatrull, mm) 210 kr/tim 

Hemsjukvård 250 kr/mån 

Hembesök/utprövning av distriktssköterska, sjuksköterska, 
Arbetsterapeut eller fysioterapeut 200 kr/tillfälle 

Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård) 200 kr/tillfälle 

Ledsagning 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift 
inom ramen för maxtaxan är 2 089 kr/mån*. 

Ledsagningsavgift 264 kr/tim 

Trygghetslarm 
Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 
2 089 kr/mån*. 

Avgift GSM larm 300 kr/mån 

Teknisk utrustning 
Borttappad eller skadad teknisk utrustning debiteras till självkostnadspris. 

Äldreboende och Stöd-och omsorgsboende 
Månadsavgift för boendet 2 089 kr/mån 

Utredning-och korttidsboende, korttidsplatser Parken Debitering enligt 
Vistelse vid Äldrecentra utrednings-och avlastningsenhet Fastighets- och 

Servicenämndens beslut 



 

  
     

     

      

       

          
              

         

 
    

               
           

Sid 2 

Hjälpmedel i hemmet 
Hjälpmedel (ex. hygienhjälpmedel, rollator, mm) 300 kr 

Utprovning och utkörning av hjälpmedel 200 kr 

Avgift för hämtning av hjälpmedel 500 kr 

Familjerådgivning 
Besök hos familjerådgivare (maxtaxa 1 000 kr) 200 kr/tillfälle 

Indexuppräkning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att Socialnämnden varje kalenderår får besluta 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt 
omsorgsprisindex från SKL (OPI). Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 2018. 

Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2019-02-01 

*Avser maxtaxa för 2019. Avgifterna får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Redovisning av ärendeflödet för 
köpta insatser, exklusive hemtjänst, 
inom Stöd och omsorg 

Perioden 2017 till 2018 
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Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 20 4 0 4 0 20

feb 20 6 8 18

mar 18 11 7 22

apr 22 6 8 20

maj 20 10 8 22

jun 22 6 9 19

jul 19 5 6 18

aug 18 4 8 14

sep 14 3 4 13

okt 13 7 8 12

nov 12 3 2 13

dec 15 1 4 12

Summa: 66 0 76 0

Medel: 5,5 0,0 6,3 0,0 16,9

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 12 6 0 7 0 11

feb 11 5 3 13

mar 13 6 8 11

apr 11 11 4 18

maj 18 9 4 23

jun 23 3 6 20

jul 20 8 8 20

aug 20 4 8 16

sep 16 5 4 17

okt 17 7 7 17

nov 17 5 5 17

dec 17 2 0 19

Summa: 71 0 64 0

Medel: 5,9 0,0 5,3 0,0 16,8

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

   

 

 
  

2 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2016-2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 1 2 3

LSS priv. 3 6 8

SFB egna 42 42 39

SFB priv. 81 77 70

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 87 332 832

LSS priv. 379 906 2305

SFB egna 32928 32620 30008

SFB priv. 51546 47334 44644

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2018 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

LSS priv. 9 9 9 9 10 10 9 10 8 8 9 8

SFB egna 43 43 42 42 42 42 40 39 39 39 39 39

SFB priv 71 72 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

LSS egna 332 332 332 332 332 332 832 832 832 832 832 832

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 2 594 2 393 2 629 2 305 2 305 2 407 2 301

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 32 696 31 218 30 046 30 019 30 008 29 854 29 818

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 44 537 44 487 44 558 44 666 44 644 44 512 44 489

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 13 13 14

Antal underställda per arbetsledare 38 33 33

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

   
 

 

 

 
 

 

 
 
  

3 

Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2017 - 2018 
(Exklusive förstärkta familjehem) 

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 18 2 2 18

feb 18 2 1 19

mar 18 1 3 16

apr 16 0 1 15

maj 15 0 0 15

jun 15 1 1 15

jul 15 0 1 14

aug 14 2 1 15

sep 15 2 3 14

okt 14 1 2 13

nov 13 2 1 14

dec 14 4 1 17

Summa: 17 17

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 17 2 2 17

feb 17 3 0 20

mar 20 2 2 20

apr 20 0 1 19

maj 19 0 2 17

jun 17 3 1 19

jul 19 1 1 19

aug 19 3 5 17

sep 17 2 2 17

okt 17 0 0 17

nov 17 0 1 16

dec 16 0 0 16

Summa: 16 17

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

      

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

4 

Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

2017
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 10 1 1 10

feb 10 2 0 12

mar 12 3 1 14

apr 14 0 3 11

maj 11 1 0 12

jun 12 2 0 14

jul 14 0 1 13

aug 13 3 1 15

sep 15 0 1 14

okt 14 0 0 14

nov 14 0 0 14

dec 14 0 1 13

Summa: 12 9 13,0

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 13 0 2 11

feb 11 0 0 11

mar 11 0 0 11

apr 11 2 0 13

maj 13 1 0 14

jun 14 0 1 13

jul 13 0 2 11

aug 11 1 0 12

sep 12 1 1 12

okt 12 0 0 12

nov 12 0 1 11

dec 11 0 0 11

Summa: 5 7

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 65 0 4 61

feb 61 3 2 62

mar 62 6 3 65

apr 65 1 2 64

maj 64 3 0 67

jun 67 1 13 55

jul 55 2 1 56

aug 56 4 4 56

sep 56 5 3 58

okt 58 7 4 61

nov 61 3 3 61

dec 61 7 4 64

Summa: 42 43

Medel: 3,5 3,6 60,8

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 64 1 3 62

feb 62 3 2 63

mar 63 1 3 61

apr 61 3 5 59

maj 59 3 3 59

jun 59 1 4 56

jul 55 3 4 54

aug 54 9 3 60

sep 60 1 4 57

okt 57 4 2 59

nov 59 4 4 59

dec 59 1 3 57

Summa: 34 40

Medel: 2,8 3,3 58,8

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   Ärende 23 

Delegationsbeslut 



   

    
    

 

Ärende 24 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt december 



 

       
  

  
     

           
          
         
        
        

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 18SN176 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt december 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-03 Upphörande av omedelbart omhändertagande LVU 
2018-11-06 Omedelbart omhändertagande LVU 
2018-12-05 Placering LVU 
2018-12-05 Placering LVU 
2018-12-07 Omplacering LVU 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  
  

Ärende 25 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan december 

2019 



 

    

  
         

  
        
      
            
             
          

        
                

              
  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-08 
Dnr 19SN24 

Återrapportering av ärendebevakningslistan december 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 
- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 
- Habiliteringsersättningens nivå 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 
          

 
   

    
       

  
  

  

          
  

  
 

 
 

        
   

    
 

    

      
        
        

      
  

 

      
  

   

Ärendebevakningslistan januari 2019 

Beslutsdatum Paragraf Ärende Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvarig 
2017-06-21 
18SN378 

Sn § 150 Studiebesök daglig verksamhet Utreda daglig sysselsättning 
(inlåsningseffekt) 

Till socialnämnden 
2019 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Redovisas till 

socialnämnden när 
omorganisationen är 
klar 

Avdelningschef SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta ett 
korttids enligt SoL 

Till socialnämnden 
2019 

VO-chef/ 
avdelningschef SO 

2018-10-03 Au § 623 Uppdrag kombitjänster Utreda införande av kombitjänster inom Till socialnämnden Avd chef SO 
18SN363 uppdraget boendehandledare, handledare 

daglig sysselsättning, personlig assistans 
samt kortidsvistelse 

2019 

2018-10-24 Ny riktlinje för anhörigvård. Utreda om 
rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av 
nämnden. Särskild tonvikt ska läggas på 
frågan om målgrupp. 

Kvalitetscontroller 

2018-12-05 Au § 783 Habiliteringsersättningens 
ersättningsnivå 

Habiliteringsersättningens ersättningsnivå – 
bevaka eventuellt statsbidrag 

VO-chef Stöd till 
försörjning 



   

  

Ärende 26 

Ordförande/socialchef informerar 



   

   

Ärende 27 

Av ledamöterna väckta frågor 
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